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zadost die zak. 106/1999 Sb. - realizace prelozky vodovodu Dacicka
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Vazeny pane tajemniku,

die zak. 106/1999 Sb. zadam o informaci, jake pripravne prace (vodopravni rizeni ,vyber dodavatele stavby) byly 
ORUP a Mestem Tele zahajeny pro realizaci prelozky vodovodniho privadece v lokalite Dacicka, ktery vede jiz nekolik 
desetileti bez meho souhlasu a proti me vuli mym pozemkem v mistech urcenych k vystavbe RD. Zadam tez o 
priblizny termin realizace stavby teto prelozky (soucast 2.etapy).

Pozemek pro nahradni trasu jsem vam jiz pred 5 mesici (5.8.2020) prodala, finance na realizaci byly SVAKem jiz 
davno uvolneny, projektova dokumentace byla zpracovana, provadeni stavby muze byt samostatnym vykopem na 
zaklade vodopravniho rizeni jako v l.etape vystavby. Nic tedy nebrani urychlene realizaci prelozky zasobovace 
mesta pitnou vodou ze soukromeho pozemku do pozemku mesta. Nechci, aby finance SVAKu k tomuto urcene a 
vydobyte nekolika peticemi obcanu, byly Mestem Tele investovany jinak.
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Dobry den, dovoluji si Vam zaslat pozadovanou informaci. Nyni je zpracovana projektova 
dokumentace vystavby vodovodu a kanalizace pro II. etapu zasifovani lokality Dacicka, jejiz soucasti 
je prelozka vodovodniho privadece. V letosnim roce je planovano dokoncit proces vydanf povoleni 
teto stavby, dokoncit veskerou projektovou pripravu, vc. projektu pro provedeni stavby. Realizaci II. 
etapy vystavby vodovodu a kanalizace predpokladdme nasledne v roce 2022.

S pozdravem V. Svec

Vladimir Svec
Vedouci Odboru rozvoje a uzemniho planovani MeU Tele nam. Zachariase z Hradce c.p.10
588 56 Tele
tel.: 567 112 421
e-mail: vladimir.svec@telc.eu

|
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osobních údajů.

mailto:vladimir.svec@telc.eu

